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Första samråd angående marknadsanalys avseende marknaden 
för bitströmstillträde 

Sammanfattning 

Den svenska bredbandsmarknaden är ur flera avseenden unik i Europa. Tillgången till 
passiv infrastruktur har öppnat upp för en mängd aktörer som konkurrerar på marknaden 
genom att producera egna kommunikationstjänster. Dynamiken och konkurrensen har 
resulterat i att Sverige internationellt sett ligger i den absoluta toppen vid olika mätningar 
avseende användning och tillgång till bredbandstjänster. PTS slutsats att 
bitströmsmarknaden inte har sådana egenskaper att förhandreglering kan vara aktuell är 
därför helt i överensstämmelse med den svenska marknadssituationen. 

 

Utgångspunkter för regleringen av bitströmsmarknaden 

Den svenska slutkundsmarknaden för bredband  

Internationella jämförelser visar att Sverige ligger i den absoluta toppen både när det 
gäller tillgången till elektroniska kommunikationstjänster och när det gäller prissättningen 
av tjänsterna. Statistik från EU visar att slutkundspriserna i Sverige är bland de lägsta 
inom EU, såväl för triple- och duo-play som för de kunder som enbart köper en 
bredbandstjänst. Priserna i tabellen nedan t.ex. visar att de svenska priserna för duo-play 
är de näst lägsta inom EU.1  

                                                
1 http://digital-agenda-data.eu/charts/ 
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Ännu viktigare är dock att det goda utbudet har fått genomslag på konsumenternas 
användning av tjänsterna. Svenska konsumenter tillhör det absoluta toppskiktet 
avseende användning av olika former av elektroniska kommunikationstjänster. Det är helt 
i enlighet med målsättningen i regeringens digitala agenda. Vidare använder drygt 90 
procent av alla svenskar Internet regelbundet, vilket är den näst högsta andelen inom EU. 
Också beträffande användning av Internetbaserade tjänster ligger Sverige bland 
toppländerna inom flera kategorier. Sverige har dessutom den högsta andelen 
konsumenter som har fasta bredbandsabonnemang med en kapacitet över 100 Mbps 
inom EU.2  

I en rapport från Broadband Commission for Digital Development (ett organ upprättat av 
ITU och Unesco)3 ges en liknande bild med såväl god tillgång som hög användning av 
internet- och bredbandstjänster i Sverige. Sverige ligger till exempel på femte plats i 
världen och andra plats i Europa när det gäller mobil bredbandspenetration. Sverige har 
också vid ett flertal tillfällen blivit utsett till världens mest IT-mogna land.4 

Bitströmsregleringen har ingen positiv effekt för den svenska slutkundsmarknaden 

Konkurrensen som möjliggjort Sveriges topposition inom bredband har ingen eller ytterst 
begränsad koppling till de reglerade grossistprodukter som ingår på den nuvarande 
bitströmsmarknaden. Istället karakteriseras den svenska marknaden av konkurrens såväl 
mellan helt parallella infrastrukturer som mellan operatörer som producerar kapacitet 
baserad på egen eller annans passiva infrastruktur. Kapaciteten används antingen för att 
leverera egna tjänster till slutkunder eller för att i rollen som kommunikationsoperatör 
erbjuda grossistprodukter till tjänsteleverantörer som i sin tur erbjuder tjänster till 
slutkunder. En viktig anledning till detta är att svenska nätägare i regel har byggt 

                                                
2 http://digital-agenda-data.eu/charts/ 
3 The State of Broadband 2013: Universalizing Broadband, september 2013, 
http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb-annualreport2013.pdf  
4 http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/190255 
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infrastruktur som medger ett tillträde på passiv nivå och att konkurrensen mellan 
infrastrukturer gör att de flesta nätägare väljer att erbjuda tillträdesprodukter på både 
passiv och aktiv nivå. 

Med hänsyn till situationen på bredbandsmarknaden i Sverige och till att det finns en 
fungerande konkurrens för kapacitetsprodukter kommer en avreglering av 
bitströmsmarknaden inte att få några negativa effekter för situationen på den svenska 
slutkundsmarknaden, vare sig på kort eller på lång sikt. Det finns därför inte något 
långsiktigt behov av att reglera bitströmsmarknaden och PTS förslag att avreglera 
marknaden är då en naturlig åtgärd.  

 

Marknadsavgränsningen och SMP-bedömningen  

Virtuella förbindelser med IP-funktionalitet bör ingå på marknaden 

Grossistprodukter med IP-funktionalitet efterfrågas i allt större omfattning av marknaden, 
vilket bl.a. beror på att allt fler fastighetsägare efterfrågar en s.k. 
kommunikationsoperatörslösning. PTS föreslår därför i beslutsutkastet att den relevanta 
marknaden utvidgas till att omfatta, utöver virtuella förbindelser utan IP-funktionalitet, 
även virtuella förbindelser med IP-funktionalitet.   

TeliaSonera anser att det är korrekt att utvidga marknaden på detta sätt eftersom den 
nuvarande marknadsdefinitionen inte längre återspeglar dagens situation på marknaden. 
En mängd olika aktörer producerar idag kapacitet och konkurrerar både direkt på 
grossistmarknaden och via slutkundsmarknaden. Tekniska lösningar och affärsupplägg 
kan emellertid variera mellan operatörer och utifrån kundönskemål och över tid. Att 
begränsa marknaden till en specifik produkt med en begränsad efterfrågan ger därför en 
felaktig bild av dynamiken och konkurrensen på marknaden. 

Det är dock viktigt att notera att utgången av analysen inte bör bli annorlunda om 
bitströmsmarknaden avgränsas till att endast inkludera virtuella accessförbindelser utan 
IP-funktionalitet. I nuvarande utkast konstaterar PTS att marknaden saknar tillräcklig 
marknadsdynamik och att den har vissa strukturella inträdeshinder. Om marknaden 
begränsas till att omfatta endast produkter utan IP-funktionalitet hamnar alla de 
verksamheter som idag producerar produkter med IP-funktionalitet utanför marknaden. I 
de allra flesta fall är det relativt enkelt för en grossist att ställa om produktionen och 
övergå från att erbjuda produkter med IP-funktionalitet till produkter utan IP-funktionalitet. 
Om produkter med IP-funktionalitet inte inkluderas på marknaden så innebär det å ena 
sidan att marknadsdynamiken blir mindre (eftersom de flesta nya aktörer hamnar utanför 
marknaden) medan inträdeshindren på marknaden, å andra sidan, blir så låga att dessa 
aktörer kan övervinna inträdeshindren och ta sig in på marknaden. Med en sådan 
marknadsavgränsning uppfylls inte trekriterietestet och bitströmsmarknaden kan av det 
skälet inte fastställas för förhandsreglering. TeliaSonera återkommer nedan till 
trekriterieprövningen. 
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En marknadsavgränsning som inte omfattar produkter med IP-funktionalitet skulle inte 
bara påverka bedömningen av inträdeshinder utan också bedömningen av potentiell 
konkurrens inom ramen för SMP-bedömningen. Om sådana produkter inte inkluderas på 
marknaden kommer det finnas en betydligt högre grad av potentiell konkurrens eftersom 
det stora antal företag som idag producerar produkter med IP-funktionalitet utan större 
problem kan träda in på marknaden på kort eller medellång sikt.  

PTS förslag till ändrad marknadsavgränsning innebär att en väsentligt större del av 
konkurrensen analyseras inom den relevanta marknaden istället för att analyseras i form 
av potentiell konkurrens eller i samband med utvärderingen av inträdeshinder. Detta ger 
en bild som betydligt bättre överensstämmer med den faktiska marknadssituationen i 
Sverige. Som ovan angetts leder emellertid även en marknadsanalys med bibehållen 
marknadsdefinition fram till en avreglering av bitströmsmarknaden. 

 
Virtuella förbindelser över kabel-TV-nät  

Utvidgningen av marknaden till att inkludera förbindelser med IP-funktionalitet har inte 
medfört att PTS även inkluderat virtuella förbindelser över kabel-TV-nät på marknaden. 
Istället analyseras effekten av konkurrensen från kabel-TV-operatörer endast i samband 
med SMP-bedömningen inom ramen för indirekt konkurrens.  

Det framgår av PTS samråd att den externa försäljningen av bitströmsförbindelser nästan 
har fördubblats de senaste åren. Förra året såldes 590 000 förbindelser på den externa 
marknaden (s. 85). Enligt TeliaSonera är den externa försäljningen tillräckligt omfattande 
för att ensamt ge en rättvisande bild av marknadsinflytandet med beaktande av 
marknadsandelarnas fördelning. Det finns alltså inte någon anledning att även beräkna 
marknadsandelar utifrån den interna försäljningen (self supply). 

I den mån PTS ändå avser att tillmäta den interna försäljningen någon vikt i analysen bör 
dock myndigheten beakta följande. 

Kabel-TV-näten utgör en högst väsentlig andel av den svenska bredbandsmarknaden. Av 
de fasta bredbandsabonnemangen utgörs ca 20 % av bredband över kabel-TV-nät.5 
Kabel-TV-operatörer agerar dock i regel endast på slutkundsmarknaden och säljer inte 
grossistprodukter.6 Det innebär att kabel-TV-näten i regel inte utövar något direkt 
konkurrenstryck på grossistmarknaden. Däremot skapar kabel-TV-operatörernas self-
supply ett indirekt konkurrenstryck via sin starka ställning på slutkundsmarknaden.  

Det är det indirekta konkurrenstrycket som har gjort att många länder inom EU valt att 
inkludera kabel-TV-nät på bitströmsmarknaden. Huruvida produkterna har samma eller 
liknande egenskaper på grossistnivå saknar betydelse eftersom det är substituerbarheten 

                                                
5 Samrådet, s.27. 
6 Eftersom det inte finns några tekniska hinder att leverera grossistprodukter med IP-funktionalitet över 
kabel-TV-nät är det inget som hindrar kabel-TV-operatörerna från att ändra denna strategi. 
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på slutkundsnivå som avgör hur effektivt det indirekta konkurrenstrycket är. Det finns 
olika syn på om det indirekta konkurrenstrycket ska påverka själva 
marknadsavgränsningen eller om effekterna av det indirekta konkurrenstrycket istället bör 
inkluderas vid SMP-analysen. BEREC skriver bland annat följande om att exkludera eller 
inkludera self-supply i marknadsavgränsningen.7  

The inclusion of self-supply in the relevant market may have several consequences on the 
analysis carried out by NRAs. On the one hand, it affects the size of the relevant market, as 
lines which are not purchased by third parties would be included. On the other hand, as it is 
translating the retail competitive conditions to the wholesale level, the final conclusion of the 
market analysis could also change. In some cases, self- supply could even lead to changes 
regarding the relevant products included in the relevant market, such as self-supplied cable 
connections. (TeliaSoneras understrykning) 

On a final note, although most NRAs consider that the stage where self-supply is 
considered should not affect the final result of market analysis, its inclusion in the market 
definition stage seems more transparent to a number of NRAs, as the probability to 
misjudge the competitive situation is considered to be less apparent. On the other hand, 
other NRAs emphasize that it will be the strength and immediacy of potential constraints 
that should determine whether self-supply is considered within the relevant wholesale 
market or at the SMP analysis stage. 

Även om slutresultatet åtminstone i teorin ska bli detsamma har olika länder således valt 
varierande angreppssätt när det gäller det indirekta konkurrenstrycket från kabel-TV-nät. 
TeliaSonera saknar en redovisning av skälen till PTS val att behandla effekterna av det 
indirekta konkurrenstrycket enbart inom ramen för SMP-bedömningen. TeliaSonera anser 
att det inte är korrekt att behandla virtuella förbindelser över kabel-TV-nät på annat sätt 
än virtuella förbindelser över fiber.  

Om kabel-TV-näten ingår på marknaden förändras marknadsandelarna avseende den 
interna produktionen väsentligt. I nuläget inkluderas exempelvis TeliaSoneras och 
Bredbandsbolagets interna produktion av virtuella förbindelser i de fall operatörerna har 
gjort en kollektiv affär med exklusivitet till en fastighetsägare. I ett motsvarande upplägg 
över ett kabel-TV-nät ingår inte kabel-TV-operatörens interna produktion på marknaden. 
De två fallen behandlas således olika trots att det inte i något av fallen erbjuds en 
grossistprodukt till marknaden. Om PTS avser att beakta marknadsandelar från self 
supply som ett led i SMP-bedömningen måste enligt TeliaSonera all intern försäljning av 
virtuella accesser inkluderas på marknaden, dvs. även intern försäljning av kabel-TV-nät 
eftersom de utgör en viktig konkurrensfaktor på marknaden för virtuella förbindelser. 

Om PTS trots detta väljer att bibehålla denna inkonsekvens i analysen bör den 
kompletteras i de delar som avser inträdeshinder och potentiell konkurrens. Det faktum 
att virtuella förbindelser över kabel-TV-nät inte inkluderas på marknaden innebär att 
inträdeshindren för exempelvis Com Hem är låga. Com Hem kan enligt egen uppgift 
producera virtuella förbindelser på 500 Mbps till en miljon hushåll. Ingen annan aktör på 
                                                
7 http://www.erg.eu.int/doc/berec/bor_10_09.pdf 
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marknaden har idag motsvarande täckning avseende virtuella höghastighetsförbindelser. 
Det innebär också att den potentiella konkurrensen är hög eftersom en aktör, med ett av 
marknadens absolut bästa erbjudanden, på medellång sikt definitivt kan ställa om 
produktionen och börja leverera grossistprodukter på den relevanta marknaden.  

 
Bredband över mobil infrastruktur bör beaktas i analysen 

Trots att Sverige är ett land med en liten befolkningsmängd i förhållande till den 
geografiska ytan finns det fem nationella operatörer som äger mobilnät och producerar 
mobila bredbandstjänster. Konkurrensen på mobilmarknaden har inneburit att svenska 
konsumenter tidigt har fått tillgång till avancerade mobila bredbandstjänster till 
konkurrenskraftiga priser. I likhet med vad som framförts i samrådet avseende 
nätinfrastrukturmarknaden är det TeliaSoneras uppfattning att mobilt bredband har en 
betydande påverkan på konkurrenssituationen på den svenska bredbandsmarknaden. 
Effekterna av konkurrens från mobilt bredband bör därför beaktas i trekriterieprövningen 
och vid en eventuell bedömning av SMP. 

 
Trekriterieprövningen 

Utgångspunkten för trekriterieprövningen är att bedöma vilka marknader som ska 
fastställas för förhandsreglering. En marknad som inte uppfyller samtliga kriterier får inte 
bli föremål för ingripande i form av regleringsskyldigheter.  

Genom det stora antalet nätägare som erbjuder tillträde till passiv nätinfrastruktur och det 
stora antalet aktörer som de facto producerar egna kapacitetstjänster över egen eller 
annans infrastruktur skiljer sig den svenska bitströmsmarknaden väsentligt från de flesta 
andra bitströmsmarknader inom EU. Det är därför tydligt att behovet i Sverige av 
förhandsreglering på bitströmsmarknaden skiljer sig fundamentalt från EU-snittet. Det 
finns därför goda grunder för bedömningen att trots kommissionens rekommendation inte 
fastställa den svenska bitströmsmarknaden för förhandsreglering. Om PTS även beaktar 
virtuella förbindelser över kabel-TV-nät så förstärks denna slutsats ytterligare. Härutöver 
har Sverige den näst högsta mobila bredbandspenetrationen inom EU, vilket ytterligare 
minskar behovet av att reglera en fast kapacitetsprodukt. 

TeliaSonera anser således att bitströmsmarknaden i Sverige inte uppfyller de tre kriterier 
som krävs för att fastställa bitströmsmarknaden för förhandsreglering. Den nuvarande 
regleringen ska därför upphävas.  
 
PTS egen slutsats av trekriterieprövningen (s. 76) är att det inte kan ”uteslutas” att 
samtliga tre kriterier kan vara uppfyllda på marknaden för bitströmstillträde i Sverige. PTS 
anser det alltså inte säkerställt att samtliga kriterier är uppfyllda. PTS utredning ger 
därmed inte tillräckligt stöd för att fastställa bitströmsmarknaden för reglering. Det finns 
därför ingen anledning för PTS att gå vidare med en bedömning av SMP. 
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Ikraftträdande och behovet av övergångsbestämmelser 

Ett beslut om att upphäva bitströmsregleringen bör meddelas snarast och beslutet bör 
träda ikraft omedelbart. 

Det kan dock finnas ett visst behov av en övergångslösning för befintliga 
bitströmskunder. En övergångslösning bör dock vara begränsad till befintliga produkter 
och funktioner. Det är inte rimligt att det under en avvecklingsperiod kvarstår krav på 
utveckling av nya produkter eller på komplettering av en befintlig produkt med nya 
funktioner.  

Därför kan skyldigheten gentemot befintliga bitströmskunder att tillhandahålla 
slutkundsaccesser för befintliga produkter vara kvar under 24 månader från 
ikraftträdandet, med hänsyn till eventuella bindningstider mot slutkunder. En sådan 
skyldighet kan omfatta även nya slutkundsaccesser som operatören beställer inom 12 
månader från ikraftträdandet. 

Under övergångsperioden är det tillräckligt att tillträdet tillhandahålls på icke-
diskriminerande villkor. 

 
Med vänlig hälsing 
 
 
Per Hemrin 
 


